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Resumo 

 

O gênero musical sertanejo passou por profundas modificações ao decorrer 

dos últimos anos, tanto em seu formato de discurso, como em suas formas de 

divulgação no campo midiático, passando da música que se restringia ao homem do 

campo, na década de 1940, ao ritmo que atualmente embala grandes festivais 

musicais. Diante disso, o presente estudo trata do estudo do gênero musical 

sertanejo, a partir do Projeto Bem Sertanejo, em seu formato midiático e 

transmidiático, Para tanto, por meio de uma pesquisa qualitativa, verificou-se como 

comunicação midiática tem concedido ao sertanejo uma valoração, bem como a 

relação dos diversos estilos musicais do sertanejo, por meio da visão bakhtiniana. 

Concluiu-se que, ao se referir ao gênero musical sertanejo, o jornalista deve explicar 

os fatores culturais, sociais e históricos nele presentes, a fim de transmitir a devida 

valoração de cada estilo musical que o constitui, mostrando a singularidade de cada 

um e como interagem um com o outro. 

 

Introdução  

 

A comunicação midiática mudou muito ao passar dos anos, do pioneiro meio 

de comunicação de massa, o rádio, na década de 1920, a televisão, na década de 

1950, com o meio audiovisual. Entretanto, com o surgimento da internet, novas 

plataformas midiáticas foram surgindo, gerando consequências discursivas ao 

modelo de divulgação de mensagens dos conteúdos midiáticos. A narrativa 

transmídia é um notório exemplo da convergência tecnológica perante o campo 

comunicacional (JENKINS, 2009). 

Em meio a essas mudanças perante as mídias, o discurso também se 

modificou; durante esse estudo sobre o gênero musical sertanejo, foram notadas as 

mudanças tanto nas letras das músicas sertanejas como no estilo dos cantores 

dessas músicas. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 279) os gêneros estão ligados a situações sociais 

de interação; a partir das interações, novas relações sociais se constituem, 

possibilitando o surgimento de novos gêneros. A música-raiz foi pioneira como 

gênero musical do sertanejo. Mas, por volta da década de 1960, as mudanças 

sociais e históricas da época fez surgir um novo estilo musical: a música sertaneja. 



E, no início dos 2000, em que grande parcela dos jovens das universidades levava 

consigo os valores paternais do sertanejo, uma nova adaptação do gênero ganha as 

repúblicas universitárias, intitulada sertanejo universitário. 

 

Imagem I – A Construção do Gênero Musical Sertanejo 

 

Assim, criou-se, ao longo dos anos, distintos gêneros do sertanejo, que se 

propagam nas mídias e afetam programações radiofônicas, ecoando o gênero 

musical sertanejo em suas concepções históricas, sociais e culturais diversas. 

Diante disso, Charaudeau (2013, p. 204) destaca que a “formatação de um 

gênero se constrói pelo cruzamento de características de outros”. Desse modo, um 

gênero é composto de vários outros subentendidos sobre ele. 

Perante esses conceitos, esse trabalho pretende mostrar a importância da 

comunicação midiática na história do gênero musical sertanejo, destacando a 

transmídia no projeto Bem Sertanejo, e as mudanças do discurso em influência dos 

gêneros (música-raiz, sertanejo, sertanejo universitário) em sua história. 

 

Objetivos 

 

De modo geral, essa pesquisa fez um estudo sobre o gênero musical 

sertanejo e sua valoração em função da comunicação midiática, sobretudo, em 

razão do uso de recursos transmidiáticos, com base na visão bakhtiniana.  

De modo específico, foi possível verificar as relações entre os diversos 

estilos musicais que compõem o gênero musical sertanejo; compreender o conceito 

de gêneros discursivos e de alteridade por meio das letras das músicas sertanejas; 

mostrar a influência desse gênero na valoração histórica e social do homem do 

campo; destacar o Projeto Bem Sertanejo como um projeto transmidiático. 



Metodologia  

 

Nesse estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório. 

De acordo com Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica corresponde ao conteúdo 

de livros e artigos científicos, que possibilitam uma grande gama de assuntos, 

interminavelmente ligados aos processos de variantes de temas ligados a 

comunicação midiática.  

Assim, ganhou relevância ao longo do projeto, pesquisas de cunho 

informativo e reflexivo, em enciclopédias, livros teóricos e acervo de programas 

sertanejos, os quais valorizam a cultura brasileira, e já em sua produção aplicam a 

transmídia ao estudo, em que inicialmente foi feito um levantamento teórico, com 

base em Bakhtin (2011) e Charaudeau (2013) para se compreender o conceito de 

gêneros. Também realizou um levantamento da história do gênero musical 

sertanejo, tomando-se por base Antunes (2012), Silva (2016) e Teló e Piunti (2015), 

bem como uma pesquisa bibliográfica sobre os meios de comunicação (rádio, 

televisão e internet), por meio dos estudos de Prata (2008), Meditsch (2007), Jenkins 

(2009) e McLuhan (1996).  

Além disso, realizou-se uma pesquisa documental, a qual visou à 

diversificação e o propiciamente de documentos que ajudam no debate sobre o 

tema, com teorias advindas de gravações, reportagens, do rádio, entre outros meios 

(GIL, 2002). Para tanto, foi realizada análise do projeto Bem Sertanejo, do cantor 

Michel Teló, levando em consideração a primeira e segunda temporada do quadro 

Bem Sertanejo, exibido em 2014 no jornalístico Fantástico. Após isso, a análise do 

projeto se estendeu para o site, CD e DVD e o livro com o mesmo nome do projeto.  

 

Desenvolvimento  

 

A música sertaneja chegou ao Brasil com os portugueses, que disseminaram 

a cultura da viola pelo interior do Brasil, através da catequização dos indígenas.  

A primeira fase do sertanejo (música-raiz) começou quando a música ganha 

pela primeira vez um disco no Brasil, no ano de 1929, graças ao esforço do jornalista 

e escritor Cornélio Pires, um dos grandes percussores do gênero musical no país 

(ANTUNES, 2012). 



Na década de 1960, em meio às modificações ocorridas no campo político e 

social brasileiro, surge a nova fase do gênero (música sertaneja), destacando-se 

nesse período cantores como Leo Canhoto e Robertinho (pioneiros dessa 

mudança), Chitãozinho e Xororó (primeira dupla a tocar no rádio FM), Zezé Di 

Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Trio Parada Durada, Christian e Ralf, 

entre muitos outros (TELÓ e PIUNTI, 2015). 

Já entre o final da década de 1990 e início do século XXI, surge o sertanejo 

universitário, através da dupla João Bosco e Vinícius, com características musicais 

de canções mais dinâmica, falando de amores que não deram certo e ainda típica do 

ambiente universitário (SILVA, 2016). 

O projeto Bem Sertanejo, elaborado por Michel Teló e seu empresário 

Teófilo (irmão de Michel) com a colaboração do jornalista André Piunti, trata do 

gênero sertanejo que contempla a música raiz, a música sertaneja e o sertanejo 

universitário. Ao ser lançado em 2014 no programa Fantástico, da Rede Globo, esse 

projeto não se deteve somente na mídia televisiva, para propagação e valoração 

desse gênero; seus elaboradores buscaram outras produções, como a elaboração 

de um livro, de um CD e DVD, e de uma plataforma virtual.  

O livro "Bem Sertanejo", escrito pelo cantor Michel Teló e o jornalista André 

Piunti, retrata em capítulos a história da música que conquistou o Brasil, trazendo 

um olhar peculiar sobre a história e o avanço profissional de diversos artistas que 

compõem o cenário sertanejo, de modo a contribuir para a ascensão do ritmo, 

considerado o mais influente do país atualmente.  

No âmbito virtual, o "Bem Sertanejo" utiliza-se de uma linguagem bastante 

informal, ao navegar no conteúdo oferecido pelo site oficial do projeto. Além de uma 

síntese referente ao livro e ao contexto empregado no CD e DVD, é apresentado 

logo no centro da página, um infográfico com os principais artistas do meio sertanejo 

em seus respectivos estados de origem, de modo que através de um clique, apareça 

uma ficha técnica do cantor pesquisado.  

Além disso, os programas já exibidos na televisão são disponibilizados 

novamente no site, onde o internauta tem a opção de rever os episódios dos 

quadros que lhe interessam. Denotam-se no projeto fatores histórico-sociais, 

associados ao discurso musical dos cantores, sendo assim, na internet, a relação 

apresenta maior proximidade com o internauta, com ele assumindo o comando do 

conteúdo que deseja usufruir. 



A linguagem abordada, em cada mídia, se difere tanto em fatores de 

aplicação como em seu formato de construção do discurso; isso se apresenta pelo 

fator público-alvo que é distinto em relação a cada mídia. Enquanto na televisão o 

dinamismo e velocidade do discurso tenta apresentar as principais partes da música 

sertaneja com doze minutos de duração, na obra literária o tempo não é barreira e o 

detalhamento se torna característica. 

Entre os assuntos que são tratados na televisão, mas não são denotados no 

livro, está a cena com a dupla Jorge e Mateus em um trio-elétrico; esta cena inicia o 

primeiro capítulo na televisão, entretanto, não aparece no livro.  

Contudo, muitos são os assuntos que são tratados no campo literário e na 

televisão não denotados por conta do tempo, como o CD pirata que funciona como 

um recorte, mas não é referenciado no episódio televisivo sobre a nova geração do 

sertanejo universitário. Já, na linguagem, a televisão mescla ao campo do 

entretenimento e informação, diferentemente do livro que destaca o discurso 

jornalístico; e o DVD, ao entretenimento das músicas cantadas. 

Contudo, muitas outras análises foram coletadas, sobre o princípio de que o 

gênero musical sertanejo apropriasse das mudanças não apenas sobre o seu 

discurso, mas também sobre seu público-alvo e mídia de divulgação. 

 

Resultados  

 

Com base nos dados coletados foi perceptível que o gênero musical 

sertanejo não se faz somente do sertanejo universitário, mas que os diversos 

gêneros musicais se relacionam a ainda imponência a cultura brasileira.  

Vale ressaltar que um discurso se constrói da relação social, da história de 

uma pessoa, do convívio em sociedade (MEDITSCH, 2007). Foi assim que a música 

do campo se adaptou em subgêneros e colocou-se em evidência no mercado 

musical, com histórias apresentando um significado histórico cultural ao momento 

que o país vivia, era desse modo que durante a primeira fase do sertanejo, as 

músicas remetiam a um caráter mais simbólico e histórico da sociedade, diferente 

dos dias atuais, com canções remetendo a vida de solteiro e de festas e baladas. 

 

Um gênero é constituído pelo conjunto das características de um 
objeto e constitui uma classe à qual o objeto pertence. Qualquer 
outro objeto que possuir essas mesmas características integrará a 
mesma classe (CHARAUDEAU, 2013, p. 204). 



 

Há de salientar também que todos os meios de comunicação estudados 

possuem um grau de interatividade entre emissor e receptador, dando, portanto, 

resposta a uma pergunta, ou seja, todas as mídias são ativas para respostas, como 

um indivíduo, e é essa uma das características da transmídia encontradas no projeto 

Bem Sertanejo. 

Assim, para o projeto ter sido considerado transmídia, cada veículo 

comunicacional ativo ao projeto, deveria fazer o que faz de melhor perante sua 

funcionalidade, sendo que essas mídias poderiam ser consumadas 

independentemente, formatando uma única mensagem, e se caso fossem 

visualizadas em todas as plataformas juntas, também possibilitaria a formação de 

uma nova mensagem de entendimento perante o projeto. 

 

 

Imagem II - Transmídia no Projeto Bem Sertanejo 

 

Na análise, foi possível concluir que o projeto constitui como um quebra-

cabeça, com as informações se completando quando são unidas, formando assim, 

uma nova mensagem, mas não impedindo que cada uma das mídias crie o seu 

discurso de forma independente. Por isso, é possível concluir que a utilização do 

recurso transmídia em referência ao sertanejo universitário, se constitui a partir de 

múltiplas inovações tecnológicas, que visam atender aos anseios da população e 

dar inovação a um estilo cheio de adaptações ao longo dos anos. 

Assim, cada gênero se encontrou valorizado de acordo a sua ferramenta de 

divulgação, tanto que os meios de comunicação evoluíram ao decorrer do século 

XX, em junção a música sertaneja em sua adaptação e construção como gênero. 



Logo, o rádio relaciona-se à primeira fase do sertanejo (música-raiz);  a segunda 

fase (sertanejo) está relacionada à televisão, devido a ascensão do meio audiovisual 

no Brasil, e a terceira fase (sertanejo universitário) relacionada à música sertaneja 

no meio digital, ou seja, na Internet, fazendo uso de recursos tecnológicos, como a 

transmídia. 

 

Considerações Finais  

 

O projeto de pesquisa sobre o Bem Sertanejo é reflexo de um trabalho 

segmentado em referência ao gênero musical sertanejo em território brasileiro, 

constituído de amostras de dados que demonstram a força do gênero musical no 

Brasil, principalmente, no meio radiofônico. Tanto que das dez músicas mais 

tocadas em rádios brasileiras, a maior parte delas é sertaneja. 

O gênero musical, que há cinquenta anos se restringia ao homem do campo, 

hoje ganha as grandes cidades e viabiliza o sucesso do gênero sertanejo a todas as 

grandes metrópoles brasileiras, essa identificação que antes era restrita ao interior, 

em regiões como o centro-oeste e interior de São Paulo e Minas Gerais ganhou a 

capital paulista e, hoje, movimentam baladas sertanejas em casas noturnas 

paulistanas. Prova desse sucesso é a Festa do Peão de Barretos que há mais de 

sessenta anos se torna o maior rodeio da América Latina, e um dos eventos 

símbolos do sertanejo em território brasileiro, tendo até mesmo uma rádio online 

segmentada em música típicas da cultura sertaneja. 

A influência do rádio entre os gêneros sertanejos se distingue em seu 

formato, tanto que durante a pesquisa foi notado que das três fases do sertanejo, a 

música-raiz é a que mais se apropria do meio de comunicação para o seu sucesso 

atualmente, mesmo assim, no passado essa relação entre o sertanejo e as mídias 

de massa se deu por conta ao pioneirismo da rádio, tendo apenas em 1983, a 

música sertaneja ganhando as rádios de frequência modulada (FM). 

Já o sertanejo, em sua segunda fase, utilizou da rádio FM e da televisão; 

atualmente, o universitário se destaca na internet. Portanto, é importante salientar a 

importância de se entender a cultura sertaneja não se esquecendo de sua história, já 

que é normal na mídia atual o termo “sertanejo” ser denotado de maneira errônea 

como o sertanejo universitário. Existem relações entre os estilos musicais do 

sertanejo, em que cada um deles se complementa, mas também se divergem; dessa 



forma, entender o contexto em que é referenciado o termo “sertanejo” é um 

compromisso jornalístico, a fim de estancar erros e evitar desencontro de 

informações. 

Por fim, vale ressalvar o caráter amplo e discursivo que esse trabalho 

pretendeu trazer a sociedade, analisando grandes teóricos como Bakhtin e 

Charaudeau, na finalidade, de identificar a história do sertanejo, que ao decorrer das 

pesquisas se descobriu como gênero musical sertanejo.  
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